
Nyheder fra YouSee: 

- Ændringer i tv-pakkerne, se side 
15 - 2   samt side 11.  

- Ny TV2 sportskanal  og         
streaming tjenesten TV2 Play 

-  TV2 Charlie er nu en del af 
grundpakken. 

- Ændringer i foreningsmail 

- Sikkerhedspakken følger med 

- Priser på symmetrisk bredbånd 
nu nedsat pr. 3/2-2020 

Nyt fra Smørum Kabelnet: 

- Fokus på bredbåndshastigheder 

- Hvordan kan jeg se Discovery 
kanalerne alligevel, se side 32 

- Konkurrence: Vind gavekort på 
500 kr. til COOP (se bagsiden) 

I denne udgave 
• Bestyrelsens beretning 

• Nyheder fra YouSee 

• Vind gavekort: se bagside 

• Bredbånds hastigheder: 
Hvad er dit reelle behov? 

• Info-kanalen nedlagt 

• De nye tv-pakker i detaljer 

• Tips og tricks til at forbed-
re dit trådløse WiFi signal 

Generalforsamling den 25. februar 2020 kl. 19.30 i Kulturhuset  

Bredbånd: Hvilken hastighed har man brug for? 
I dette nummer af medlemsbladet har vi 
specielt fokus på at få afdækket hvilke 
hastigheder man i virkeligheden har brug 
for, og ikke de meget opreklamerede høje 
hastigheder, som ganske få kan få glæde 
af. Når andre udbydere vil tilbyde meget 
hurtigt bredbånd uden begrænsninger i vores net, så er der netop begrænsninger. 
Medlemsadministration, service i nettet m.m. følger ikke med og må dækkes af 
foreningen. Se mere side 10 og 11. 

Konflikten mellem Discovery og YouSee 
Det er jo nu afklaret, at der ikke er fundet en løsning på denne konflikt mellem de 
to stridende parter. Det har betydet, at alle kanalerne fra Discovery er fjernet fra  
kanaludbuddet hos YouSee. Bestyrelsen i Smørum Kabelnet er ærgerlige over   
og kede af den situation vi er havnet i, og at vores medlemmer bliver taget som 
gidsler i denne konflikt mellem to udenlandske kapitalfonde. Bestyrelsen har lige 
som mange andre antenneforeninger klaget til YouSee omkring dette og bedt om 
at få ændret i prisen for tv-leverancen med baggrund i, at den markedsmæssige  
værdi af det indhold, som forlader pakkerne er højere, end den tilsvarende værdi 
af det indhold, som YouSee sætter ind til erstatning. Indtil videre uden held. 

Bestyrelsen håber, at YouSee og Discovery finder hinanden i en løsning i 2020, 
men indtil videre må vores medlemmer undvære Discovery kanalerne fra 1/1-
2020. Smørum Kabelnet er bundet af den nuværende aftale med YouSee indtil 
31/12-2021, og vi kan derfor ikke bare ændre leverandør af tv-signaler. 

Se et godt tilbud på at prøve Discoverys tv-kanaler via streaming på side 32. 

    Nyheder fra din antenneforening            Nummer 6  //  Februar 2020 
                                    

Medlemsblad 

4



                                    
Bestyrelsens beretning for 2019 

Så er vi gået i gang med det femte år 
med YouSee som leverandør, og det 
gik jo meget godt indtil september 
måned, hvor det kom det frem, at 
YouSee og Discovery ikke kunne 
finde hinanden. YouSee mente at 
Discoverys tv-kanaler skulle være et 
“bland selv produkt” og ikke længere 
være en del af en pakkeløsning.    
Det var Discovery ikke interesseret i, 
de følte at de blev smidt ud YouSee. 
Der er skrevet masser i dagspressen, 
så derfor vil vi ikke bruge mere spal-
teplads på det.  
Hele miseren har medført, at vi har 
hørt fra en del medlemmer. De har 
reageret negativ på, at YouSee har 
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droppet kanalerne, hvilket er fuldt for-
ståeligt. Vi er i bestyrelsen ikke glade 
for at have mistet de mange kanaler, 
og vi har derfor klaget til YouSee, dels 
over at der mangler en del kanaler, og 
dels at vi mener, at prisen burde være 
faldet. YouSee har ikke reageret, da 
de stadigvæk håber på en løsning 
med Discovery. Vi ved pt. desværre 
ikke, hvor mange medlemmer der har 
valgt at forlade foreningen, og hvor 
mange der har nedgraderet deres tv 
produkter, da vi først får opdaterede 
tal omkring dette i slutningen af 1. kvt. 
Vores kontrakt med YouSee løber til 
og med 2021, og set i lyset af de  
mange utilfredse medlemmer, er     
bestyrelsen allerede gået i gang med 
at kigge på alternativer til YouSee.  

Teknisk stand af vores anlæg 
I det store hele ser det meget godt ud, 
og der har kun været mindre reparati-
oner i løbet af det sidste år. Når det er 
sagt, er der pga. lovændringer flere 
udgifter i sigte. Der er kommet en 
bekendtgørelse om, at alle strøm-
punkter inden udgangen af 2020 skal 
have en selvstændig måler. Vi har 
frem til nu haft fast afregning af strøm 
på flere af vores forstærkere i nettet. 
Vores interesseorganisation FDA  
prøvede på at få en dispensation, så 
derfor udskød vi beslutningen i 2019. 
Dispensationen blev dog afslået i slut-
ningen af 2019, så vi får derfor i 2020 
en udgift på ca. 300.000-600.000 kr. 
som reelt ikke giver nogen forbedrin-
ger, og det er lidt ærgerligt. 

Bredbånd i Smørum Kabelnet 

Antallet af medlemmer med en Inter-
net forbindelse gennem Smørum 
Kabelnet er stadig stigende og nu har 
2.465 medlemmer ud af det totale 
medlemsantal på 2.965 eller 83,1%  
valgt dette. Sidste år var tallet 80,3%. 

Dette inkluderer også medlemmer 
som har arbejdsgiverbetalt internet 
hos TDC Erhverv. Vi ser en langsom 
migrering til hurtigere hastigheder. 

Det er selvfølgelig meget positivt,     
at så mange af vores medlemmer 
benytter mulighederne for bredbånd 
gennem Smørum Kabelnet, og derfor 
er det også en god fremtidssikring, at 
vores net nu kører GigaSpeed, hvor 
hastighederne er fuldt ud på højde 
med hvad der tilbydes af fiberselska-
berne.  

Infokanalen nedlagt 
 
Da meget få medlemmer brugte       

 

Fejl på YouSee’s hjemmeside       
YouSee’s hjemmeside viser desvær-
re stadigvæk forkerte priser og oplys-
ninger. Ved opslag på de fleste af 
adresserne i området vil YouSee’s 
hjemmeside slet ikke vise nogle op-
lysninger, og når den så endelig viser 
noget, oplever vi at priserne på hjem-
mesiden ikke er korrekte.           
F.eks. skriver YouSee at det koster 
599 kr. for at få oprettet en tv pakke. 
Det er ikke korrekt, det er gratis i 

Smørum Kabelnet’s område. Så har 
du skiftet adresse for nyligt, vil vi    
opfordre vi dig til at kontrollere, om du 
har betalt for oprettelse af tv-pakken. 
Hvis det er tilfældet så kontakt os  
gerne via vores hjemmeside. 

YouSee administrationsproblemer             
Vi har desværre oplevet, at YouSee 
ikke har særlig godt styr på deres ad-
ministration. Vi har igennem længere 
tid påpeget, at YouSee har opkrævet 
vores medlemmer med ComX produk-

ter forkerte priser. Dette har YouSee 
flere gange lovet at få i orden. Først 
blev det lovet i april 2019, men det 
lykkedes ikke, og det seneste er nu, 
at YouSee lover det ordnet i forbindel-
se med anden kvartals opkrævninger. 

YouSee lavede også fejl i forbindelse 
med opkrævning af grundpakken for 
første kvartal 2020. De kom til at læg-
ge 5 kr. pr. md. for meget på. Dette 
har YouSee også lovet og få i orden 
ved næste opkrævning.  

infokanalen, er den nu blevet nedlagt.  
 
Vi ser at flere og flere medlemmer bru-
ger vores hjemmeside samt Facebook.  
 
En positiv bivirkning er, at vi nu ikke 
behøver at nedkøle vores hovedstation, 
da den ikke længere indeholder aktive 
komponenter.  
 
Vi har derfor fået lavet en støjsvag ven-
tilation, som tilgodeser de beboere, der 
var generet af vores gamle køleanlæg. 

 



                                    
DKTV service 

Dansk Kabel TV (DKTV) har efter 
afslutningen af ombygningen af    
vores net til GigaSpeed haft et     
relativt stille år hos os.  
Vores net har kørt stabilt og det er 
ikke så ofte at der er større fejl på 
nettet. De fleste af de fejl vores   
medlemmer oplever, er typisk fejl på    
modems samt fejl i det første stik i 
husstanden. 
 
Husstandsinstallationstjek er i øvrigt 
stadigvæk gratis, dog skal man lige 
huske at nævne det overfor YouSee’s 
kundeservice. Du kan se flere infor-
mationer på vores hjemmeside under 
Hjælp/fejlmelding.    

Beretning til generalforsamlingens dagsorden pkt. 2 
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Serviceaftalen med DKTV            
Elementer fra serviceaftalen der med 
fordel kan benyttes af medlemmerne: 

1. Adgang til uden beregning at rekvi-
rere DKTV til at foretage tjek af den 
komplette husinstallation, med henblik 
på at rådgive medlemmerne i forbin-
delse med eventuelle problemer med 
modtagelsen. Udbedring af eventuelle 
fejl foretages efter tilbud direkte til det 
enkelte medlem. 
 
2. Udbedring af fejl på stikledningsin-
stallationer frem til og med 1. stikdåse 
hos den enkelte bruger. Fejl på stikled-
ningskablet er omfattet, dog ikke udgif-
ter til opgravning på privat grund i forb. 
med evt. udskiftning af kablet.        

YouSee tv-pakkerne                       
De faste tv-pakker er jo ændret en del 
i 2020, efter fjernelsen af Discovery   
kanalerne. Indholdet fremgår af   
oversigten fra YouSee. 
Prisen på grundpakken har fået den 
sidste aftalte ekstraordinære stigning 
på 20 kr., dog uden at det har medført    
stigninger på mellem- og fuldpakken.  
 
Priserne i 2020 ser nu således ud: 
Grundpakken:  134 kr./måned 
Mellempakken: 339 kr./måned 
Fuldpakken:  487 kr./måned 
 
Bland Selv 10: 180 kr./måned 
Bland Selv 20: 230 kr./måned 
Bland Selv 36: 280 kr./måned  

Mail problemer fortsatte ind i 2019                                
Medlemmer med en @smorumnet.dk 
eller @smoerumnet.dk mail adresse 
oplevede også problemer i 2019, selv 
om YouSee nu har flyttet mailserve-
ren fra DKTV til deres egen server. 
Denne flytning skulle give en bedre 
support, som vi har efterspurgt.         

I forbindelse med selve flytningen var 
der en del udfordringer, og vi har  
stadigvæk en del medlemmer, som 
har problemer med mailen.  

Kontortid                                          
Vi har ca. 1 gang hver måned 
“kontortid”, hvor medlemmerne har 
kunne komme i personlig kontakt 
med bestyrelsen.  

De sidste par  møder har været godt 
besøgt med medlemmer, som gerne 
ville vise deres utilfredshed med, at 
YouSee helt har fjernet Discoverys   
tv-kanaler fra deres tv-pakker.                  

 

Kontortiden ligger typisk fra 18:30 - 
19:00 på de dage, hvor vi efterfølgende 
har bestyrelsesmøder.  

Som oftest foregår det i Kulturhuset 
(Biblioteket), Flodvej 68. 

Du kan se tid og sted på hjemmesiden 
under begivenheder: 

www.smoerumnet.dk/events 

 

 

Nye områder 
Vi kan hilse velkommen til nye med-
lemmer fra Kongeskrænten og Store 
Gryde/Lille Gryde, hvor der stadig 
bygges. Vi har i 2019 også lavet   
aftale med Lind og Risør omkring 
området i Smørum Vest, Schæfergår-
den, hvor der fra 2020 skal bygges 
155 nye boliger.  
Der har i 2019 været en netto tilgang 
af medlemmer, så antallet er steget 
med 44 fra 2.921 til 2.965 ved nytår. 

Hjemmesiden                                    
Kører uden de store problemer. Vi har 
lavet et par mindre justeringer gennem 
året, men det er i småtingsafdelingen. 
Hjemmesiden er relativ billig at holde, 
da vi selv laver alt arbejdet med den. 
 
Hjemmesiden er optimeret til alle   
platforme (computer, tablet og smart-
phone), og kan ses på denne adresse: 
 
www.smoerumnet.dk 

 

Information på Facebook              
Der kommer langsomt mere og mere 
trafik forbi vores Facebook gruppe, der 
bliver opdateret med nyheder ligesom 
hjemmesiden, og der er også god 
kommunikation med vores medlem-
mer. Der er i dag 277 følgere og 211 
som har ’liked’ den, og vi opfordrer til, 
at flere gør det samme, så de kan føl-
ge med i, hvad der sker i foreningen.  

Link:                           
www.facebook.com/smoerumkabelnet 



                                    

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.30 
I Kulturhuset, Flodvej 68 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

§ 8. 
Dagsorden 

For den ordinære generalforsamling  
gælder mindst følgende dagsorden: 

 
    1. Valg af dirigent 
    2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 
    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
    4. Indkomne forslag 
    5. Godkendelse af budget og kontingent 
    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
    7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
    8. Eventuelt 
 
     
    Du kan her i medlemsbladet se: 
      
     - Bestyrelsens beretning på side 2 - 3 
     - Regnskab for 2019 på side 5 
     - Indkomne forslag på side 6 
     - Budget for 2020 på side 6 
     
    Se for opdateret information på www.smoerumnet.dk  

Ordinær generalforsamling 
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Smørum Kabelnet - Resultatopgørelse 2019 Smørum Kabelnet - Noter til årsregnskabet
Note Realiseret Budget Note Realiseret Budget 

Indtægter 1 Antennedrift
Kontingenter 844.488         849.600         Forsikring 28.408         25.000         
Lejeindtægter 469.733         421.063         DONG 69.928         95.000         

1.314.221     1.270.663     Diverse:
Afkast og renteindtægter 174.298         25.000                Telefon 4.946    

1.488.519     1.295.663          G4S 10.482  
Refusion af el-afgift 40.843           35.000                Stangkær 5.505    

     Køleanlæg 18.360  
Indtægter i alt 1.529.362     1.330.663          YouSee -5.126   

     Øvrigt -         34.167         30.000         
Omkostninger 132.502       150.000       

1 Antennedrift 132.502         150.000         2 Bestyrelse
2 Bestyrelse 24.969           70.000           Bestyrelsesmøder 5.319           

Bestyrelseshonorar 71.550           80.000           Udvalgsmøder og FDA Messe 11.151         
Konsulenthonorar 16.500           30.000           Kørselsomkostninger 429               

3 Foreningsmøder 35.704           35.000           Øvrige bestyrelsesomkostninger 8.070           
4 Foreninger 51.369           50.000           24.969         70.000         
5 Kontorhold 5.210              12.000           3  Foreningsmøder
6 Renter og gebyrer 1.883              3.000              Generalforsamling 3.190           2.500           
7 Udbygningsomkostninger 755.382         880.000         Tryk og omdeling 32.514         32.500         
8 Øvrige omkostninger 7.514              20.000           35.704         35.000         

4 Foreninger
Omkostninger i alt 1.102.583     1.330.000     Forenede Danske Antenneanlæg 51.369         50.000         

51.369         50.000         
Årets resultat - til egenkapital 426.779         663                 5 Kontorhold

Porto m.m. -                -                
Kontorartikler og trykning 2.210           2.000           

Smørum Kabelnet - Balance pr. 31/12-2019 Omdeling 3.000           10.000         
5.210           12.000         

AKTIVER 31-12-2019 31-12-2018 6 Renter og gebyrer
Tilgodehavender Gebyrer - Bank og Giro 1.883           2.000           
Tilgodehavende fra YouSee 469.733         320.443         Gebyrer - Nets -                1.000           

469.733         320.443         1.883           3.000           
Likvider 7 Udbygningsomkostninger
Driftskonto 500.921         602.943         Kabelskader primært ifm. Giganet 625.750       
Investeringsportefølje 2.452.484     2.278.186     Standere 5.585           
Kassebeholdning -                  -                  Stikledninger 2.153           

2.953.405     2.881.130     Gravning og rør - Tulipanhaven 77.187         
Ventilation 10.853         

AKTIVER I ALT 3.423.138     3.201.573     Elforsyning - hovednet 10.155         
Fibernedgravning - Åkandehaven 23.700         

PASSIVER 755.382       880.000       
Kreditorer 8 Øvrige omkostninger
YouSee -                  292.410         Anskaffelser 2.412           10.000         
Andre kreditorer 6.881              25.000           Webside 5.102           10.000         

6.881              317.410         7.514           20.000         
Moms Smørumnedre, den 30/1-2020
Udgående moms 291.233         215.643         Henrik Dagø, kasserer
Indgående moms -336.123       -365.848       
Momsafregning 3                      3                      Revisorpåtegning

-44.887          -150.202       Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse
Egenkapital med de for mig forelagte bilag, ligesom de anførte likvide midler er
Egenkapital pr. 1/1-2019 3.034.365     3.595.708     konstateret tilstede.
Primoregulering -                  -                  
Årets resultat 426.779         -561.343       Regnskabet viser et retvisende billede af Smørum Kabelnets drift for 
Egenkapital pr. 31/12-2019 3.461.144     3.034.365     regnskabsåret 2019

PASSIVER I ALT 3.423.138     3.201.573     Smørumnedre, den 30/1-2020
Egenkapital pr. medlem 1.167              1.023              Knud Gravers, revisor                              Mogens Palsbjørn, revisor



                                    
Indkomne forslag 
 

Forslag 1 
Forslagsstiller: Fenja Rønning 

Jeg Fenja, som bor i Kong Svends Vænge 21, vil gerne stille et forslag til den kommende generalforsamling 
om, at Smørum Kabelnet skal give flere Internetudbyder (som f.eks. Fastspeed) adgang til levering af inter-
net-tjeneste på nettet. 

Begrundelse: Jeg mener at Yousee’s priser på internettet er ikke konkurrencedygtig, og mener at mere konkurrence 
vil komme medlemmerne til gode. Forslaget skal tilgodese den eksisterende aftale, således at ingen medlemmer 
skal blive dårligere stillet end de er i øjeblikket. 

Jeg er blevet oplyst at det er mere tids- og administrativt krævende, da Yousee i visse tilfælde ikke vil kunne opkræ-
ve medlemskontingent. Dette er tilfældet, som jeg har forstået, når medlemmet har valgt ikke at have en Grundpakke 
eller anden TV pakke hos Yousee(internet only). 

I disse tilfælde(internet only), vil jeg foreslå at der ovenpå det eksisterende medlemskontingent lægges 10 kr. pr. 
mdr, hvis der er lavet en aftale om fee(leje til foreningen) med alternativ internetudbyder, der er sammenlignelig med 
Yousee’s leje og 30 kr. pr. md. med alternativ internetudbyder hvis ikke der er lavet en aftale om fee. Dette beløb 
skal dække de ekstra omkostninger der måtte være ved opkrævelse af medlemskontingent. 

Evt. ekstra omkostninger ved skift af stikdåse, filtre eller andet på falder det enkelte medlem.  
 

Forslag 2 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Bestyrelsen vil arbejde på hurtigst muligt at åbne 
for andre bredbåndsudbydere med adgang til TDC 
Net (Fastspeed, Hiper, Telenor, Snappii m. fl.) 

Begrundelse: Bestyrelsen har lyttet til mange      
medlemmers ønske om en åbning for andre udbydere 
af bredbånd i vores net, for at få billigere priser på   
Gigabit bredbånd.  

En sådan åbning efterlader dog foreningen uden     
den medlemsadministration, service i vores net samt 
økonomisk tilskud til vedligeholdelse af nettet, som er 
indeholdt i vores aftale med YouSee.                       
Det giver samtidigt også mulighed for at vi får 
’gratister’ i nettet uden betaling af medlemskontingent. 

Hvis der åbnes op for andre udbydere, bliver det for 
alle udbydere i TDC Net. Det er ikke muligt at udvælge 
udbydere selektivt. 

Bestyrelsen vil arbejde på, at Smørum Kabelnet får 
lavet aftaler med de enkelte bredbåndsudbydere,   
som sikrer, at vi får netleje og oplysninger om de  
medlemmer der køber bredbånd, så vi kan opkræve 
medlemskontingent for medlemmer uden tv-pakker 
hos YouSee. 

Det er vigtigt at denne åbning af nettet sker kontrolle-
ret, og bestyrelsen ønsker ikke at opkræve ekstra  
kontingent fra medlemmerne i forbindelse med dette, 
så det bliver dyrere at være medlem.  

Forslag til generalforsamlingen og budget for 2020 
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Smørum Kabelnet - Budget 2020

Note Realiseret 2019 Budget 2020
Indtægter
Kontingenter 844.488                830.000         
Lejeindtægter 469.733                470.000         
Tilslutningsafgifter -                         -                  

1.314.221            1.300.000     
Afkast og renteindtægter 174.298                50.000           

1.488.519            1.350.000     
Refusion af el-afgifter 40.843                  35.000           

Indtægter i alt 1.529.362            1.385.000     

Omkostninger
1 Antennedrift 132.502                140.000         
2 Bestyrelse 24.969                  65.000           

Bestyrelseshonorar 71.550                  80.000           
Konsulenthonorar 16.500                  30.000           

3 Foreningsmøder 35.704                  38.000           
4 Foreninger 51.369                  55.000           
5 Kontorhold 5.210                    15.000           
6 Renter og gebyrer 1.883                    3.000              
7 Udbygningsomkostninger 755.382                934.000         
8 Øvrige omkostninger 7.514                    25.000           

Omkostninger i alt 1.102.583            1.385.000     

Årets resultat - overført til egenkapital 426.779                -                  

Kontingentforslag for 2020 360
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Næstformand:  
Henrik Haas 
Henrik har været en del af bestyrelsen 
siden 2012. Arbejdsområderne er alt 
vedrørende forsikring, distribution, 
samt substitut for sekretæren. Henrik 
varetager også opgaver i forbindelse 
med foreningens hjemmeside og info-
kanal. Interesseområderne er lyd og billede og holder sig 
løbende orienteret om teknologien bag.  
Henrik er til daglig partnerchef i Tryg Forsikring.  

Bestyrelsesmedlem:  
Mikael Møhl Schrøder 
Mikael startede i Antenneforeningen 
Smørum i 1990 og var med til fusio-
nere denne med Smørumnedre   
Antennelaug i 2001. Mikael blev 
næstformand i Smørum Kabelnet i 
2002 og har været formand fra   
2007-2018. Medlem af forretningsudvalget.                           
Mikael er selvstændig IT-rådgiver og arbejder med      
projektledelse, økonomi, marketing og ledelse generelt. 

Formand:  
Niels Engel 
Niels blev valgt i 2010 på grundlag 
af en kritisk holdning vedr. prisstig-
ningerne. Hans motto er “Det behø-
ves ikke at blive dyrere, bare vi gør 
det smartere”. Interesseret i at un-
dersøge muligheder for besparelser 
generelt. Niels arbejdsområde er service/udvikling i nettet. 
Medlem af hjemmeside/infokanal gruppen. Niels arbejder 
til dagligt som pilot i et større skandinavisk flyselskab. 

Kasserer:  
Henrik Dagø 
Henrik startede i Smørum Kabelnet 
i 2001. Henrik har siden 2003 været 
kasserer for Smørum Kabelnet og 
er medlem af forretningsudvalget. 
Henrik er til daglig økonomichef i et 
større dansk selskab og har ansva-
ret for regnskabet i moderselskabet og regnskaberne i 
nogle af de udenlandske datterselskaber samt etablering 
af et Shared Service Center i Danmark. 

Driftsansvarlig:  
Steen Eget 
Steen kom ind i bestyrelsen i 2001, 
og har siden været ansvarlig for den 
daglige drift. 
Hans primære område er medlems-
kontakten samt kontakten til       
serviceleverandørerne. 
Herudover er han involveret i arbejdet med nye tiltag. 
Steen’s baggrund er en teknikeruddannelse inden for fly- 
og tog sikkerhed samt IFE specialist.     

Sekretær:  
Torben Trans 
Torben har været med i bestyrelsen 
siden 2005. Torben er foreningens 
sekretær og sørger for lokaler og det 
praktiske omkring diverse møder. 
Derudover varetages også opgaver 
til hjemmeside og infokanal. 
 
Torben arbejder til dagligt som servicetekniker i et sikker-
hedsfirma. 

Bestyrelsesmedlem:  
Carsten Riis Fredriksen 
Carsten har været med i bestyrel-
sen siden 2007. Carsten arbejder 
med løbende opgaver i bestyrelsen, 
herunder juridiske spørgsmål. 
Carsten lægger vægt på, at      
Smørum Kabelnet har et varieret tilbud og leverer et kvali-
tetsprodukt til en fornuftig pris. 
 

På valg 

På valg 

Revisor:  
Knud Gravers, Åkandehaven 162 - modtager genvalg 
Mogens Palsbjørn, Lyngkær 32 - modtager genvalg 

 
Suppleanter: 
Mads Hjortkjær, Astershaven 53 - modtager genvalg 
Terje Nagel, Astershaven 23 - modtager genvalg 

 
Revisorsuppleant: 
Inga Martinsen, Hindbærvangen 178 - modtager genvalg 

På valg 

På valg På valg 



Kontingentet, hvad dækker det i grunden? 
Kontingentet til Smørum Kabelnet udgør 30 kr. pr. måned og afregnes kvartalsvis via din regning fra YouSee. 

 

Hvilke udgifter betales via mit kontingent? 

Dit kontingent betaler for en del forskellige udgifter, og du kan i den tilstødende graf se fordelingen i 2019. 
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Kontingent 

Den største post er helt klart udbygning af   
vores net. Denne post dækker blandt andet 
udskiftning af kabler som ikke længere         
fungerer godt nok, men også rørlægning    
samt yderligere opdeling af nettet, hvor dette  
er nødvendigt. 
 
 
Antennedrift er en anden større post som   
dækker over strøm, forsikring, køleanlæg samt 
andre udgifter ved drift af vores anlæg. 
 
 
 
Bestyrelseshonorar udbetales til de             
medlemmer i  bestyrelsen der har den største 
arbejdsbelastning. 
 
 
 
 
Bestyrelse dækker udgifter til bestyrelses-
møder, udvalgsmøder, FDA landsmøde og    
en årlig bestyrelsessamling. 
 
 
 
FDA kontingent er betaling til vores            
medlemskab af vores faglige organisation   
Forenede Danske Antenneanlæg, der          
varetager vores politiske og juridiske forhold. 
 
 
 
Foreningsmøder dækker udgifter i forbindelse 
med generalforsamling samt tryk og omdeling 
af medlemsblad. 
 
 
 
Konsulenthonorar dækker juridisk bistand samt 
til opsætning af medlemsblad mv. 
 
 
 
 
 
Øvrige omkostninger dækker udgifter til diverse 
anskaffelser, hjemmesiden, kontorhold samt 
renter og gebyrer. 

Udbygningsomkostninger 

 

 

Antennedrift 

 

 

Bestyrelseshonorar 

 

 

Bestyrelse 

 

 

FDA kontingent 

 

 

Foreningsmøder 

 

 

Konsulenthonorar 

 

 

Øvrige omkostninger 

                                                                       68,5% 

                                                                       12% 

                                                                       6,5% 

                                                                        2% 

                                                                       5% 

                                                                       3% 

                                                                        1,5% 

                                                                        1,5% 



Grundpakken stiger igen i pris, kan det nu være rigtigt? 
I 2016 indgik foreningen en aftale med YouSee, som ville betale ca. 5 millioner for ombygning af vores 
anlæg, mod at vi normaliserede prisen på Grundpakken. Aftalen som blev godkendt på generalforsam-
lingen i 2017 betød, at Grundpakken i 2018, 2019 samt 2020 ville stige ekstraordinært med 20 kr. pr. 
md. Så når prisstigningen i 2020 er fuldt gennemført, vil grundpakken være steget i alt 60 kr. pr. md.  
Du kan se mere om denne aftale i medlemsbladet fra 2017, som du kan finde på vores hjemmeside. 
 
Der i 2020 ikke tilført andre prisstigninger, selv om bl.a. TV2 er steget i pris i forhold til 2019. 
Grundpakken inkl. kontingent er dog stadig billig i forhold prisen uden forening, du sparer 45%.  

Grundpakkens pris i 2020 er 134 kr. 

Hvad går de penge så til? 

En stor del af beløbet går til Koda og Copydan, der er non-profit organisationer, som sørger for, at kunstnere og 
andre rettighedshavere får betaling for brug af deres rettigheder. Som antenneforening er man underlagt at betale 
til Koda og Copydan. Har man derimod en privat antenne, skal man ikke betale afgift til Koda og Copydan. 

Den anden del af pengene går til YouSee, som afregner overfor de respektive TV stationer. Det er f.eks. TV2.  

Koda/Copydan afgift            YouSee andel   

  

 

Hvad koster TV pakker andre steder? 

Vi har været heldigt stillet og har haft en usædvanlig lav pris på     
Grundpakken grundet tidligere aftale med ComX, som YouSee overtog. 
Prisen er nu langsomt ved at blive lidt mere normaliseret.                  
Grundpakken indeholder 23 kanaler.  

Men hvad koster en Grundpakke eller tilsvarende hos andre?      Prisen skal tillægges kontingent på 30 kr./md.  

Boxer  

 Boxer har en TV pakke som de kalder Boxer Flex. 
 Hvis man vælger de samme kanaler som vi har i vores Grundpakke, 
 det vil sige TV2, TV3, DK4, Xee og Paramount Network, så ender 
 man på en pris på 322 kr. pr. md. (Prisen er fra 3/1 2020).  

 

Boxer har også en løsning som hedder Boxer TV2 kort. Dette er et kort 
som giver adgang til TV2, og der kan ikke tilvælges andre kanaler til 
dette produkt. Prisen er gældende pr. 3/1-2020 og den er på 99 kr. pr. 
md. samt 399 kr. i oprettelse. Den steg med 20 kr. fra 2019 til 2020.  

Telia 

Grundpakken fra Telia, 4ONE, indeholder 16 kanaler som nedtages via 
bredbånd. Du kan få Telia TV uanset, hvilken internetudbyder du har.   
Mulighed for tilvalg af enkeltkanaler, kanalpakker og streaming tjenester. 

 

YouSee uden forening 

Hvis man bor i et område hvor der ikke er en antenneforening, betaler 
man væsentlig mere for Grundpakken. Den koster 299 kr. pr. md.  
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Sammenligning priser 

                                    Koda afgift       42%                                                                                                             TV stationer (TV2,TV3.)     58%  

                                    134 kr.                    
Vores Grundpakke 

                                     322 kr.                    
Boxer Flex 

                                    99 kr.                      
Boxer TV2 kort 

                                     99 kr.                       
Telia 4ONE 

                                    299 kr.                   
YouSee uden forening  



Bredbånd: Hvilken hastighed har man reelt brug for? 
Du kan i Smørum Kabelnet få bredbånd med hastigheder op til 1 Gigabit ned og 500 Mbit op. 

Men har du brug for dette?                                                               
Vores påstand er, nej det har du med stor sikkerhed ikke. 

Smarte reklamefolk hos flere firmaer med salg af bredbånd er lykke-
des med at lave en stor hype omkring Gigabit hastigheder, som det 
normalt kun er virksomheder med mange ansatte, der har brug for. 

Vores og mange andres påstand er, alt over 100 Mbit er for de     
allerfleste helt unødvendigt. 

 
249 kr. pr. måned for 1 Gigabit download.                                                                                                           
Det lyder jo rigtig billigt, men det kan faktisk være dyrere end at betale den rigtige pris, for hvad du har brug for. 

Hvad kan man i Smørum Kabelnet i øjeblikket få for 249 kr. hos YouSee: 
 *   80/80 Mbit - som vil være fuldt tilstrækkeligt til de fleste med et stort forbrug. 

 * 100/100 Mbit - hvis du har et meget stort forbrug (koster 20 kr. ekstra). 

Du bruger med stor sandsynlighed ikke mere.  

Så reklamer fra diverse bredbåndsfirmaer på hastigheder derover er forsøg på at sælge dig noget du     
ikke har brug for! 

Hvorfor har vi så opgraderet vores net til GigaSpeed? 
At vores net er blevet opgraderet til GigaSpeed med mulighed for disse meget hurtige hastigheder, har betydet   
en total renovering af nettet med en betydelig større stabilitet til følge og samtidig en teknologisk opdatering af   
det benyttede udstyr i nettet. Vi er godt klar over, at der fremadrettet kan blive brug for større hastigheder for den 
enkelte forbruger, men det bør ikke være bestemt af smarte reklamefolk. 

Vi synes ikke du skal lade dig lokke til at købe en overkapacitet du ikke har brug for.                                
Brug i stedet din sunde fornuft og bestil den hastighed du har brug for til den rigtige pris!  

Hvorfor lukker vi ikke bare vores net op for Fastspeed og lignende firmaer? 
Når andre udbydere vil tilbyde meget hurtigt bredbånd uden begrænsninger i vores net, så er der netop begræns-
ninger. Medlemsadministration, service i nettet samt økonomisk tilskud til vedligeholdelse af nettet m.m. følger 
ikke med som i vores aftale med YouSee og må dækkes af foreningen.  

Fastspeed og andre udbydere af bredbånd har indgået en aftale med TDC Net om at måtte benytte deres net mod 
en klækkelig betaling. TDC Net har i modsætning til YouSee ingen forpligtelser over for Smørum Kabelnet, og en 
åbning for samtlige andre udbydere af bredbånd i TDC Net efterlader foreningen uden de ovennævnte services og 
giver mulighed for, at vi får ’gratister’ i nettet uden betaling af medlemskontingent. 

Hvorfor laver foreningen så ikke bare en aftale med TDC Net, der sikrer de ovennævnte mangler? 

Det er TDC Net selvfølgelig ikke interesserede i, da de er sikret deres gode netleje af både YouSee og de øvrige 
aktører. Vi håber at vores brancheorganisation FDA kommer på banen og sikrer foreningerne mulighed for        
fornuftige aftaler med TDC Net. 

Bestyrelsen vil selvfølgelig arbejde på at få lavet fornuftige aftaler med de forskellige udbydere i TDC Net, hvis 
forslag omkring dette bliver vedtaget på generalforsamlingen den 25.februar. 

                                    Smørum Kabelnet medlemsblad  Side 10 

Bredbåndshastigheder 



Valg af bredbåndshastighed 
 
2/0,5 Mbit til 129 kr. eller 4/0,5 Mbit til 149 kr. 
En glimrende forbindelse, for dig der kun bruger nettet til at læse nyheder og surf. Det er rigeligt til netbank, nyhe-
der, mail og adgang til det offentlige. 
 
25/25 Mbit til 229 kr. 
Med 25 Mbit kan du gøre det meste på nettet, og det er også en glimrende hastighed hvis du har op mod 3-5 com-
putere på nettet samtidig – heraf dog højest to, der streamer samtidig i HD kvalitet. Til gengæld er det kun nok til 
en enhed, der vil streame 4K-kvalitet, da det tager omkring 25 Mbit. 
 
50/50 Mbit til 239 kr. 
50 Mbit er en rigtig hurtig linje, men det kan være svært at få det fulde udbytte af denne hastighed, og derfor kan 
de fleste nøjes med en langsommere linje. 50 Mbit er nok til, at du kan streame HD-kvalitet fra 6-7 enheder på 
samme tid. 4K-kvalitet kræver omkring 25 Mbit, så du kan kun streame fra én enhed ad gangen i 4K-kvalitet, men 
kan i så fald samtidig godt streame HD-kvalitet fra yderligere 2-3 enheder. 
 
80/80 Mbit til 249 kr. eller 100/100 Mbit til 269 kr. 
Her får du en ekstremt høj hastighed, der løser alt, en familie normalt har brug for. Du kan streame på livet løs –    
i HD-kvalitet fra omkring 12-14 enheder på samme tid, og i 4K-kvalitet fra 3 enheder på samme tid, hvilket tager 
omkring 25 Mbit pr. enhed - men med tre enheder vil 80 Mbit hastigheden måske blive lidt presset. 
 
I praksis er 100 Mbit langt mere end selv en krævende familie har brug for, så normalt kan det bedre betale sig set 
fra et forbruger- og økonomisk synspunkt at købe lavere hastighed. 
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Bredbåndshastigheder og DR ændringer 

DR kanalændringer fra 2. januar 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR2 og DR K bliver til en ny samfunds- og kulturkanal  

DR K lukker som flow-kanal og stopper samtidig som medie-
brand.  DR2 vil fremover være en kanal med fokus på både 
kultur og samfund. Til DR2 knyttes også et digitalt indholdstil-
bud på DRTV, kaldet DR2+, med indhold rettet mod streamere 
af kultur- og samfundsindhold . 

På grund af spareplanen for DR lukker en række programmer 
om blandt andet film, historie og bøger dermed. 

DR3 flytter ind på DRTV 

DR3 bliver 100 procent digital, og programmerne udkommer fra 
den 2. januar på DR’s streamingtilbud DRTV, og stopper her-
med som flow-kanal på TV. 

DR Ultra flytter til DRTV  

DR Ultra bliver ligeledes et 100 procent digitalt tilbud, og 
programmerne udkommer fra den 2. januar på DRTV. 



Grundpakken med tv og streaming for alle 
 
Med grundpakken får du et bredt udvalg af de mest populære tv-kanaler. Ny er TV2 Charlie som erstatter 
Kanal 5. Du får også adgang til masser af film og underholdning. Se kanalerne på YouSee oversigten. 
 

Streaming tjenester på tv-boksen eller i YouSee Tv- & Film-appen  

Fri adgang til masser af biograffilm fra Paramount Pictures  

Streamingtjenesten Paramount+ giver dig helt store filmklassikere som Top Gun og De 
uovervindelige, børnefilm og blockbustere som Rocketman. Og så bliver der tilføjet en ny 
film hver uge. Mangler du noget at grine af, så er der også masser af komedieserier og 
stand-up. 

 

Se månedens udvalgte premierefilm kvit og frit - lige når det passer dig  

Du har adgang til månedens spændende premierefilm, hvis du har en tv-boks. Du har også 
adgang, hvis du er medlem af fordelsprogrammet YouSee More, og har valgt YouSee Premi-
ere som en af dine fordele. Er du både medlem af YouSee More, og har en tv-boks, så skal 
du have valgt YouSee Premiere som en af dine fordele for at få adgang til filmen. 
 

 

Se tv hvor som helst - når som helst  

Se al din underholdning, både flow-tv og streaming, lige hvor det 
passer dig. Hjemme i stuen. På farten. I hele EU. Du kan se You-
See Tv med en YouSee Tv-boks, Apple tv, Chromecast, smart tv, 
computer, tablet og smartphone. Du bestemmer.  
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Mere underholdning i Grundpakken og på tv-boksen 

Stadig billig Grundpakke i Smørum Kabelnet 
YouSee Grundpakken har i 2020 fået den sidste af de tre    
ekstraordinære stigninger på 20 kr., der var en del af den         
5-årige aftale med YouSee. Grundpakken koster nu 1.608 kr./
årligt. Kontingentet til Smørum Kabelnet forventes bevaret til 
360 kr./årligt, så den samlede pris bliver 1.968 kr./årligt for 
Grundpakken inklusive kontingent.   

Det er stadig billigt,  og som medlem af Smørum Kabelnet   
sparer du ca. 45% i forhold til normalprisen på YouSee    
Grundpakken på 3.588 kr. Grundpakken er nødvendig hvis du selv vil blande 



Adgang til tv-tjenester og YouSee Tv-boks 

Du kan søge på tværs af al din underholdning, sætte 
programmer på pause, starte dem forfra og optage det 
hele i skyen, så du også kan se dine optagelser fx på 
din mobil. Tv-boksen kan vise indhold i Ultra HD-kvalitet, 

så du kan se bl.a. Netflix og YouTube i en ultraskarp 
billedkvalitet. Og så får du ovenikøbet nem adgang til et 
stort tv-arkiv og fri adgang til masser af film og serier fra 
det amerikanske filmselskab Paramount. 
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YouSee Tv-boksen samler alt dit indhold 

Hvilke tv-kunder har adgang til hvad? 

 

 

Ordforklaring:                                                                                                 
SVOD - Video on demand tilknyttet abonnement                                 
TVOD - Video on demand med betaling pr. transaktion 

1 - TV2 hjemme kræver YouSee Bredbånd. Ingen adgang til TV2 Ude 
2 - Kun adgang for Fuldpakke-kunder                                                     
3 - Kan udskiftes med en anden YouSee More-fordel 

Modtages på

Målgruppe Alle 
med boks

Alle
uden 
boks

Grundpakke uden 
Bland Selv
uden boks

Bland Selv/   
Mellempakke/Fuldpakke

uden boks
Alle med boks

Indhold
Live-tv x x x1 x1 x1

Tv-arkiv x x x
SVOD - Xee x x x x
SVOD - Film & Serier x x x x
SVOD - DR x x x x
SVOD - Paramount+ x x2 x
SVOD - YouSee Premiere x3 x3

TVOD - Lejefilm x x x x
Funktioner
Pause af live-tv x
Spol i live-tv x
Start forfra af live-tv x x x
Optag live-tv x x

Tv & Film-appTv
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Dit YouSee Tv-abonnement virker i alle 28 EU-lande 
Tag din underholdning med, når du rejser i EU. Som kunde hos YouSee kan du tage al din underholdning med, 
når du rejser indenfor EU. Det betyder, at du kan streame live-tv og de film og serier, der hører med i dit YouSee 
Tv-abonnement, når du besøger et af de 28 EU-lande. Har du adgang til YouSee Musik, 
så kan du selvfølgelig også lytte løs til dine yndlingssange. 
 

Og du behøver ikke at pakke en ekstra kuffert for at få det hele med. Du skal bare have 
YouSee Tv & Film-appen for at få adgang til dine tv-kanaler og streamingtjenester på din 
mobil eller tablet. Så uanset om du er i badetøfler eller skistøvler, kan du bare læne dig 
tilbage og streame de favoritprogrammer, du også ser derhjemme. 
 

Du kan tage dine tv-kanaler og streamingtjenester med dig i op til 30 dage ad gangen. 

YouSee Tv & Film app nu til flere Tv og Tv-bokse 
Du kan nu benytte YouSee Tv & Film app’en på dit Tv til at se alle dine tv-kanaler og de film og serier, der er          
inkluderet i dit Tv-abonnement. For eksempel i dit sommerhus, så du kan spare et Tv-abonnement her.  
Det gælder følgende Tv og Tv-bokse: 
 
• LG Smart Tv med styresystemet WebOS 2.0 eller nyere 
• Samsung Smart Tv med Tizen-styresystemet 2017 og nyere 
• Tv-skærme eller Tv-bokse med Android TV 5.0 eller nyere (for eksempel Sony eller Philips) 
• Tv-boksen Apple TV4 (4. generation og frem, fra september 2015)  
 

Det eneste det kræver, er en Tv-pakke fra YouSee og en internetforbindelse. Der anbefales minimum 20Mbit.    
Du skal blot bruge dit YouSee Login.  

 
 
 
 
 
 

Tv-pakker i 2019 
Et meget populært valg er nu 
Grundpakken suppleret med 
en af Bland Selv pakkerne. 
53,3% har nu valgt dette. 
Bland Selv 36 er nu valgt af 
202 mod 118 sidste år. Her 
er det nok muligheden for 
valg af streaming tjenester, 
der gør pakken attraktiv. 
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Vores tv-pakker er helt unikke
Hos os får du meget mere end en klassisk tv-pakke. For i dag handler det ikke kun om at have adgang til masser 
af fede tv-kanaler og streamingtjenester. Det handler også om at have valgfrihed og fleksibilitet. Og om at have 
den bedste underholdning lige ved hånden. Det får du hos os, uanset hvilken tv-pakke du har.

I 2020 kan du bl.a. glæde dig til endnu mere danskproduceret underholdning og til flere 
film og serier for hele familien. Læs mere på yousee.dk/tv2020.

Endnu mere dansk  
underholdning
Der er rigtig stor efterspørgsel på dansk 
underholdning og på vores egenproducerede 
programmer, som vises på Xee. 

Glæd dig fx til 2. sæson af komedie serien 
Sunday, til endnu en sæson af den prisvindende 
serie 29 og meget mere.

Masser til 
sportselskeren
Elsker du sport? Så er der rigtig mange 
sportsbegivenheder i 2020, som du 
godt kan begynde at glæde dig til. 

Hos os kan du bl.a. se masser af 
Premier League på Xee, EM i fodbold, 
Champions League, Wimbledon, 
Formel 1 og OL.

Film og serier fra  
Paramount Pictures
Streamingtjenesten Paramount+ giver dig fri adgang 
til masser af filmklassikere, børnefilm, stand-up og en 
lang række tv-serier for både børn og voksne. Se fx 
Paw Patrol eller Bumblebee, og glæd dig 
til nye film hver uge.

Glæd dig til populære 
biograffilm
I løbet af 2020 fylder vi din tv-pakke med endnu  
flere film. Du kommer til at kunne se de nyeste  
danske topfilm fra Nordisk Film, der bl.a. står  
bag de populære Klassefesten-film og har nye  
Afdeling Q-film på vej.

Se Klassefesten 3 
med Nordisk Film+



Vores tv-pakker er helt unikke
Hos os får du meget mere end en klassisk tv-pakke. For i dag handler det ikke kun om at have adgang til masser 
af fede tv-kanaler og streamingtjenester. Det handler også om at have valgfrihed og fleksibilitet. Og om at have 
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lang række tv-serier for både børn og voksne. Se fx 
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Se det hele – hvor som helst og når som helst
Du kan selvfølgelig se al den ekstra underholdning, uanset hvor du er i hele EU – og uanset hvilken tv-pakke du 
har. På din tv-boks. Via Apple TV og Chromecast. På dit smart-tv, computer, tablet og mobil. Så kan du fx se Premier 
League i toget, den nyeste film fra Nordisk Film i soveværelset og alle dine Bland Selv-kanaler, hvor du vil.
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Kræver tv-boks



Bland Selv
Bland Selv er perfekt til dig, der gerne vil være med til at bestemme, hvad din tv-pakke skal indeholde. 
Der er over 10 streamingtjenester og 40 tv-kanaler at vælge imellem, så mulighederne er mange.

Få TV 2 Play i din pakke i 2020
Vi udvider løbende vores Bland Selv-univers, så du altid har nem og hurtig adgang til den bedste 
underholdning. Derfor glæder vi os til at byde velkommen til TV 2 SPORT X i januar 2020, hvor du bl.a. 
kan se Serie A og La Liga. Og i løbet af 2020 kan TV 2 Play, der er en af Danmarks mest populære 
streamingtjenester, også blive en del af din pakke.

Det er ikke dyrere at vælge Bland Selv
For langt de fleste er Bland Selv ikke en dyrere 
løsning. For nogle vil der endda være penge at 
spare, når man skifter fra en fast tv-pakke. Der kan 
være en mindre engangsydelse i nogle bolig-/
antenneforeninger for at skifte til Bland Selv.

Med Bland Selv får du også mulighed for  
at skifte indholdet i din pakke ud, hvis du  
har lyst til at prøve nogle andre kanaler  
eller streamingtjenester.

De faste tv-pakker
I Grund-, Mellem- og Fuldpakken er kanalerne bestemt på forhånd. Kig på markeringen og se, hvad 
der ligger i din pakke pr. 1. januar 2020. Hvis du har Fuldpakken, kan du fx se alle de viste kanaler. Læs 
mere om de forskellige pakker på næste side.
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I Grundpakken finder du nogle af de mest populære tv-kanaler. Fx DR’s kanaler, TV 2, TV3 og 
TV 2 Charlie som tilsammen står for 68 % af al det tv, som danskerne ser.

Her kan du se alt fra Vild med Dans, Sygeplejeskolen og Robinson Ekspeditionen til de største 
sportsøjeblikke. Du kan bl.a. følge flere af herrelandsholdets kampe, når EM-slutrunden ruller over 
skærmen til sommer, og du kan følge OL i Tokyo 2020 på DR’s kanaler og flere af de svenske, norske 
og tyske kanaler. På Xee kan du desuden se masser af Premier League og Bundesligaen.

Grundpakken  
– masser af populære kanaler

Du får selvfølgelig alt det indhold, der ligger i Grund- og Mellempakken, men derudover er  
Fuldpakken fyldt med fantastisk underholdning for hele familien. Fx sender kanalerne fra Viasat og C 
MORE stjernespækkede film og serier døgnet rundt – og du får også adgang til det hele on-demand, 
så du kan se det, når det passer dig.

Derudover indeholder Fuldpakken masser af naturprogrammer, populære børnekanaler og et bredt 
udsnit af nyheder.

Fuldpakken  
– underholdning for hele familien

Mellempakken  
– spækket med sport
Udover alt det, som ligger i Grundpakken, øger vi sportsudbuddet i Mellempakken i 2020 med 
kanaler som TV 2 Sport, TV3 Max og TV3 Sport. Her kan du både se masser af Superliga-kampe, 
Champions League, Premier League, Formel 1, ishockey og meget andet.

Der er selvfølgelig også masser af underholdning til dig, der elsker serier, komedier, haveliv, 
livsstils programmer og nyheder på kanaler som TV 2 News og TV 2 Zulu.

Se Peaky Blinders på Se ‘Vilde Rolf smadrer internettet’ på
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Masser af sport til dig  
med YouSee Tv
Der er masser af sport i vores tv-pakker – også i 2020. Udover at du kan se masser af Champions 
League-kampe, Premier League, Wimbledon og Formel 1, kan du også følge med i en række andre 
store sportsbegivenheder.

EM i fodbold
Vi hepper selvfølgelig på det danske herre-
landshold, og vi håber, at de kvalificerer sig 
til slutrunden, som sendes direkte på DR og 
TV3-kanalerne.

Superligaen
Der er masser af Superliga-kampe i vente. To 
tredjedele af alle kampene inkl. ugens vigtigste 
kamp (førstevalget) vises nemlig på TV3+, TV3 
Sport og TV3 Max.

OL i Tokyo
Glæd dig til at følge legene, når DR sender fra OL i 
Tokyo 2020. DR har halvdelen af OL-rettighederne, 
og de sender desuden højdepunkter, analyser og 
sammendrag fra de vigtigste begivenheder.

Læs mere på yousee.dk/tv2020
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Fodbold
Superliga x x x x

Premier League x x x x

Bundesliga x x x x

La Liga x

Serie A x

Ligue 1 x x

UEFA Champions League x x x x

EM Slutrunden 2020 x x x x

Nordic Bet Ligaen x

Sydbank Pokalen x x x

Championship x x

FA Cup og Carabao Cup x x x

FA Community Shield x

Copa America x x

Major League Soccer x

Håndbold
VM + EM (M/K) x x

Champions League x x x

Herre håndbold ligaen x x

HTH Ligaen (K) x

Landskampe (M/K) x

Tysk Bundesliga x x

Amerikansk sport
NFL x x x

NBA x x

NHL x x

Tennis
ATP World Tour x

Wimbledon x x

WTA (enkelte turneringer) x

Cykling
Tour de France x

La Vuelta Espana x

EM + VM x

Motorsport
Formel 1 (kvalifikation + race) x x x x

Le Mans x

Speedway (DM individuelt) x

Speedway Grand Prix x x

Endnu mere sport
OL 2020 x

Badminton: All England + DM-finale hold x

Basketball: EM + VM + DM + Euroleague x

Ishockey: VM + Metalligaen x

Atletik: Diamond League x x

Atletik: VM x

Boksning: Nordic Fight Night + 
Sauerland Stævner x

Esport: Dreamhack Winter + ESL x

Golf: PGA Tour + Ryder Cup x

Dart: VM x

OL 2020

EM 2020

SUPERLIGA 2020

Glæd dig til store 
sports oplevelser 

i 2020
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Bredbånd 
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Priser på YouSee bredbånd med eller uden tv-pakke 
I Smørum Kabelnet kan du få Gigabit bredbånd fra YouSee. 
 

Selv om priserne hos YouSee på Gigabit pt. ikke er lige så billige som det   
tilbydes af andre udbydere på markedet, så skal du huske på, at bredbånd fra 
YouSee inkluderer sikkerhedspakke (se side 26) og en YouSee more fordel. 
 
YouSee har pr. 3/2-2020 fjernet betaling for ekstra upload hastighed for alle 
hastigheder mellem 10 og 150 Mbit, som nu har symmetriske hastigheder. 
 
Hvis du ønsker at konvertere din nuværende hastighed til større upload, kan 
du godt vælge at gøre det, men du risikerer at miste en tidligere tjeneste 
(musik m.m.), som dog kan opvejes af en YouSee more fordel.  
 
HUSK: Du kan godt have bredbånd uden samtidigt at skulle have en Tv-pakke. 

Valg af bredbånd i 2019 
2.465 af foreningens medlemmer har nu 
bredbånd hos YouSee eller TDC Erhverv. 
1.750 medlemmer har nu en hastighed på 
50 Mbit eller mere mod 1.541 sidste år.  
 
Gennemsnittet blandt alle er 105,8 Mbit.  
 
Bredbånd uden tv-pakke er nu valgt af 
138 mod 87 sidste år.  

   Hastighed             Antal             
 2-5 Mbit    -   63                               
 6 Mbit    - 125                                
 10 Mbit   -   23                            
 20 Mbit   - 334 
 25 Mbit   - 170                             
 50-75 Mbit  - 382                                             
 80-100 Mbit  - 507                               
 120-150 Mbit - 669                           
 250-300 Mbit - 106
 400-500 Mbit -   48                     
 1000 Mbit  -   38  



Sikkerhedspakke 

Sikkerhedspakken følger med når du køber bredbånd fra YouSee 

Secure SAFE er en prisbelønnet internetsikkerhedspakke, som beskytter dig mod virus, trojanske heste 
og ransomware. SAFE sikrer også din netbankforbindelse. Du kan indstille grænser for dine børns inter-
netbrug. Du og din familie kan surfe sikkert - både på stationære og mobile computere.  

Hver 3. dansker har været udsat for cyberkriminalitet, og vi vil gerne undgå, at du bliver en del af statistikken.    
For når først dine personlige billeder er væk, og din netbank er blevet hacket, så er det for sent. Derfor får du     
en sikkerhedspakke med i dit bredbåndsabonnement, så du og din familie altid kan færdes trygt på nettet.               
Og samtidig sørger et sikkerhedscenter for, at du har en sikker forbindelse. 

Der følger 3 licenser med i dit bredbåndsabonnement. De kan frit bruges på PC, Mac, tablets eller smartphones 
(Android og IOS). Hvis du ønsker flere end de 3 inkluderede licenser, så kan de tilkøbes. 

Beskyt børnene på nettet 

Børn bruger masser af tid online. Men hvilke sider besøger de? Og hvor mange timer bruger de 
på nettet? Med Sikkerhedspakken kan du beskytte dine børn ved at blokere sider, der for eksem-
pel indeholder vold, voksenindhold eller gambling. Du kan desuden sætte begrænsning på hvor 
mange timer, de kan være online i løbet af en dag. 

Få effektiv antivirus 

En virus kan indsamle alt om dig: Dine kontaktoplysninger, billeder, personlige filer og bankoplys-
ninger. Sikkerhedspakkens antivirusprogram beskytter dig mod virus, ransomware og inficerede 
mails og blokerer skadelige links og websider. Samtidig sørger automatiske opdateringer og 
scanninger for at opdage nye trusler og sikre, at du altid har en sikker internetforbindelse. 

Gå på netbank uden bekymringer 

Hvornår har du sidst været i banken? I dag klarer vi langt det meste af vores økonomi på smart-
phones, tablets eller computere. Men dine bankoplysninger kan nemt havne i de forkerte hæn-
der. Derfor sørger Sikkerhedspakken for, at forbindelsen er sikker, og dine penge er i sikre hæn-
der. Så kan du betale dine regninger uden bekymringer. 

Shop trygt og sikkert online 

Vi handler på nettet som aldrig før. Det betyder også, at vi med sikkerhed besøger internets-
hops, som ikke har rent mel i posen. Som er ude efter dine penge eller dine bankoplysninger. 
Sikkerhedspakken beskytter dit privatliv online og fortæller dig, om du bevæger dig på sider, du 
kan stole på. Så kan du shoppe på nettet med ro i maven. 
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Hjemmeside og Facebook 
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Du kan følge os på Facebook, hvor vi poster aktuelle nyheder, 
driftsstatus, samt råd og vejledning omkring de produkter og     
services, der udbydes af Smørum Kabelnet. 

Find vores side på facebook.com/smoerumkabelnet.  

Klik på "Synes godt om", så du kan følge med i seneste nyt    
fra Smørum Kabelnet. 

Der vil naturligvis fortsat være nyheder og driftsinformation på vores hjemmeside www.smorumnet.dk. 

Du kan også skrive både på vores Facebook side samt gruppen "Os fra Smørum" hvis du har problemer. 

 

Har du besøgt vores hjemmeside? 
Hjemmesiden er opbygget i WordPress og er optimeret til alle platforme (computer, tablet og smartphone), 
og vi synes selv at den har et flot layout. Du finder den her: www.smoerumnet.dk 

Smørum Kabelnet på Facebook  

Vi har også købt domænerne smorum.net og smørum.net som også peger på hjemmesiden. 



                                    

YouSee more og nye tv2 tjenester 
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Ny kanal i Bland Selv: TV2 SPORT X 
TV2 SPORT X er TV2’s nye sportskanal, der især får fokus på store internationale 
stjerner inden for spansk fodbold, italiensk fodbold, tennis fra Wimbledon og fra 
herrernes ATP-turneringer, som TV2 netop har erhvervet rettigheder til, samt ame-
rikansk basketball fra NBA. Hertil kommer X-Games, atletik-VM, skiskydning m.m. 
 
På denne måde supplerer TV2 SPORT X sportskanalen TV2 SPORT, som siden 
premieren i 2015 har haft fokus på danske rettigheder og danske stjerner.         
TV2 SPORT X hører hjemme på TV2 på Kvægtorvet og har sportschef Frederik 
Lauesen som chef. Kanalen sendte første gang 4. januar 2020. 

 
Ny streaming tjeneste i 2020: TV2 Play 
Med TV2 PLAY får du det bedste indhold fra alle TV2’s seks kanaler -    
når du vil, og hvor du vil. Bliv opdateret på dagens nyheder, følg med   
i din favorit-sportsgren eller grin til knivskarp comedy.  
 
• Nyt indhold fra TV2's kanaler hver dag 
• Snigpremierer på programmer 
• Mere end 10.000 programmer uden reklamer 
• Live Tv og arkiv 
 
TV2 Play bliver tilgængelig i Bland selv i løbet af 2020. 

Med YouSee Tv får du MERE med  
Har du mere end ét produkt hos YouSee, kan du blive en del af fordelspro-
grammet YouSee More. Uden det koster ekstra. Vælg mellem masser af 
fordele, og skift dem ud, når det passer dig. 

Har du en ’Com-X’ bredbåndshastighed, så tæller den ikke som produkt. 

 

 

Se mere her: https://more.yousee.dk/  
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Sådan får du det bedste ud af din bredbåndsforbindelse 
Artikel skrevet af Dansk Kabel TV med tilføjelser af Mikael Schrøder 

Vi har samlet nogle tips til, hvordan du får det bedste ud af din bredbåndsforbindelse. 
Følg nedenstående råd, og du er godt på vej mod et stabilt og hurtigt bredbånd. 

 
1. Brug en kablet forbindelse hvis muligt 

Dit bredbånd er bedst, når der er en direkte forbindelse til stikket i væggen.          
Så har du din computer på et skrivebord lige ved siden af netværksstikket,          
anbefaler vi altid, at du kabler direkte. 

Dit signal bliver svagere og mere ustabilt, desto flere forhindringer der er mellem 
din computer og din router. 

Tænk derfor over, om signalet fx skal gennem tykke betonvægge på vejen. 

 

 

2. Placer din router centralt i boligen 

Din router skal helst placeres centralt i dit hjem, så signalet dækker mest muligt. 

Tænk også over, at finde en placering, som ikke er for langt væk fra hvor du vil 
have din primære brug af dit trådløse signal. 

 

 

3. Placer routeren i god afstand til andre elektroniske apparater 

Dit trådløse signal er sårbart overfor elektronisk "støj". 

Det er derfor altid en god idé, at finde en placering til sin router, hvor den ikke     
står klods op ad din telefon, din mikroovn, en højttaler eller andre elektroniske    
apparater. 

 

 

4. Placer din router oppe i højden, frem for nede ved gulvet 

Din routers signal dækker langt bedre, hvis du placerer din router oppe i højden, 
frem for nede på gulvet. 

Tænk derfor over, om du har en hylde eller lignende, hvor routeren kan placeres. 

Stil heller ikke din router i et skab, eller gemt væg bag en metallåge, f.eks. i et 
teknikskab. 

Få et bedre trådløst signal 
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Få et bedre trådløst signal 

5. Sluk og tænd din router jævnligt 

Det lyder banalt, men det kan have en stor effekt og mange gør det stort set    
aldrig. Men ved blot at slukke og tænde din router, kan du opnå en markant     
forbedring i din hastighed. 

Når du slukker og tænder (genstarter) din router, rydder du routerens cache,     
og du 'tvinger' den til at trække en frisk forbindelse udefra. 

Gør det derfor gerne til en vane, at slukke og tænde din  router en gang imellem - 
f.eks. hver 14. dag. 

 

6. Skift bredbåndskanal på din router 

Når du bor i en etageejendom er du tæt på naboerne og de andre trådløse     
netværk, som der er sat op omkring dig. Der er derfor rimelig stor sandsynlighed 
for, at din nabos router forstyrrer din. 

Har du en PC eller en Android telefon/tablet, kan du med gratis værktø-
jet inSSIDer analysere "luften" omkring dig, og se hvor meget dine naboers    
netværk forstyrrer dit eget. På den måde, kan du finde den bedste kanal, at   
sende dit trådløse signal på. 

Bruger du MAC, har du allerede et indbygget program, til samme øvelse. Se Guider herunder: 

Til PC: danskkabeltv.dk/kundeservice/boligforening/support/tjek-netvaerket-omkring-dig/ 

Til MAC: danskkabeltv.dk/kundeservice/boligforening/support/tjek-dit-netvaerket-omkring-dig-(mac)/  

 

7. Brug 5 Ghz frekvensen 

Nye routere kan både sende på 2,4 GHz og 5 GHz frekvensen. 

De fleste trådløse routere sender i dag deres signal på 2,4 GHz. Det betyder, at 
der er større sandsynlighed for, at der er færre brugere på 5 GHz. 

Mens 2,4 GHz dækker bedst over lange afstande, er 5 GHz frekvensen hurtigere 
og mere stabilt over korte afstande. 

Har din router 5 GHz anbefaler vi derfor, at du altid benytter den frekvens. 

 

8. Tjek din computer for snavs 

En computer inficeret med virus, kan have stor indflydelse på bredbånds-
hastigheden - både på computeren selv, og på resten af de tilsluttede enheder. 
En virusinficeret computer kan fx belaste dit netværk, med en markant øget    
trafik, hvis den står og udsender SPAM.                                                              

Der følger 3 licenser til F-Secure SAFE med i dit bredbåndsabonnement hos 
YouSee. De kan frit bruges på PC, Mac, tablets eller smartphones (Android og 
IOS). Hvis du ønsker flere end de 3 inkluderede licenser, så kan de tilkøbes.  
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Få et bedre trådløst signal 

9. Udskift om muligt din trådløse router 

Er din router mere end 3-5 år gammel, vil det højst sandsynligt være en fordel at få 
den udskiftet til en ny model. 

Ældre modeller bruger som udgangspunkt ikke 5GHz, og i takt med at bredbånds-
hastighederne er steget, har mange ældre routere svært ved at følge med. 

Hvis du får en ny model, vil du med høj sandsynlighed opleve en forbedret stabili-
tet og højere hastighed. Du kan høre hos YouSee om det ikke vil være muligt at få 
dit gamle kabelmodem/router udskiftet. Hvis du skifter til en af de højere bred-
bånds hastigheder, vil dit kabelmodem automatisk blive udskiftet til en Docsis 3.1 
model, som er nødvendig til de højere hastigheder. 

 

10. Test din hastighed 

Er du i tvivl om du modtager den hastighed du betaler for, anbefaler vi at du tager 
en hastighedstest. 

Test først via dit trådløse net, og derefter med kablet direkte tilsluttet dit kabelmo-
dem/router. 

Husk ikke at have gang i YouTube, Netflix eller andre downloads mens du tester 
hastigheden. 

 

Hastighedstest:  danskkabeltv.dk/kundeservice/boligforening/support/hastighedstest/   eller 

     kundeservice.yousee.dk/bredbaand/loes-problem/hastighedstest2  

Video: Find den bedste placering til din trådløse router 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se video her: https://youtu.be/cGynUmLmEdQ 

 



Dplay -  Discovery tv-kanaler 

Dplay giver adgang til Discovery tv-kanaler via streaming 

Da Discovery tv-kanalerne nu er udgået af tv-pakkerne hos YouSee, er streaming via tjenesten Dplay den 
eneste mulighed for at se kanalerne med et tv-abonnement gennem Smørum Kabelnet.  
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• PC eller Mac 

• Mobil og tablet, (iOS og Android) 

• Apple TV4 

• Chromecast 

• Samsung SmartTV (2017 eller nyere.) 

• SmartTV (med Android TV) 

Der er flere muligheder prismæssigt og Dplay kan være et godt supplement til Grundpakken. Discovery har 4      
forskellige streamings pakker med priser fra 0 kr. til 179 kr. pr. mdr. Der er ingen binding. 

Dplay Sport & Underholdning (alt indhold) kan i øjeblikket prøves gratis i 60 dage og derefter 99,95 kr. de 
første 6 måneder. Find tilbuddet her:  https://getdplay.com/dk/60-dage-dplay/ 

Smørum Kabelnet har fået et godt tilbud fra Discovery – prøv DPlay gratis i 60 dage 

Bemærk: tilbuddet gælder ved tilmelding inden den 29.02.2020 

Du kan se Dplay på: 
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Diverse nyheder 

Om YouSee i Ballerup Centret 
Husk at du kan benytte den lokale YouSee butik i Ballerup Centeret, hvis du mangler noget udstyr,                   
eller hvis du vil have personlig betjening i forhold til dit abonnement som medlem af Smørum Kabelnet.                  
I butikken tilbydes alle YouSee’s løsninger inden for tv, bredbånd, mobil, telefoni og mobilt bredbånd.                   

Digital kommunikation til dig -       
vigtigt og nyttigt 
Hvis du har registreret dit mobilnummer og din e-mail adresse hos    
YouSee, giver det YouSee og Smørum Kabelnet mulighed for at sende 
dig beskeder, både på SMS og via e-mails.  

YouSee udsender SMS-beskeder, hvis der er problemer i nettet, og e-mails med nyheder omkring produkter mv. 

Vigtigt! - Du har kun adgang til web-tv, når du har registreret dine kontaktoplysninger 

Heldigvis har de fleste af vores medlemmer allerede registreret mobilnummer og e-mail på Mit YouSee, som du 
finder i øverste højre hjørne på YouSee’s hjemmeside yousee.dk. Når du logger ind på Mit YouSee med kunde-
nummer og adgangskode, skal du vælge menupunktet Mine oplysninger og trykke på Rediger knappen under 
Kontaktoplysninger. Når du har indtastet e-mail og mobilnummer, gemmer du disse via Gem knappen. 

Det er primært medlemmerne i boligselskaberne, der mangler at angive kontaktoplysninger. 

YouSee Ballerup Centret  -  Tlf. 70 12 01 23  
 

Åbningstider:  
 

Mandag til fredag   10.00-19.00 
Lørdag og Søndag  10.00-16.00 

Ændringer i foreningsmail 
YouSee har lavet ændringer i foreningsmail, og benytter nu et helt andet webmail program med et nyt design. 
 
Når du vil bruge din mail som webmail, skal du logge ind på webmail.yousee.dk med enten din nuværende        
e-mailadresse eller det nye brugernavn, som du hat fået tilsendt på mail fra YouSee. Din adgangskode er den 
samme, som du har brugt indtil nu.  

Link til hjælpeside: smoerumnet.dk/mail  



                                    Smørum Kabelnet medlemsblad  Side 34 

Chromecast Ultra og Apple-tv 4K 

Chromecast Ultra 

Stream underholdning i op til 4K Ultra HD og HDR.  
Chromecast Ultra er en streamingenhed, der tilsluttes fjernsynets        
HDMI-port,  og som giver dig hurtig og stabil streaming uden afbrydelser.                         
Brug din iPhone®, iPad®, Android-enhed eller computer til at streame     
via tusindvis af Cast-kompatible apps. 

Blændende billedkvalitet                                                                                                           
Få tydeligere billeder, klarere farver og mere jævn videoafspilning, når du streamer indhold i op til 4K på et         
4K-fjernsyn¹ med Chromecast Ultra. Uanset om dit fjernsyn er 4K eller HD, optimeres indholdet automatisk,         
så du får den bedst mulige billedkvalitet.  

Lille størrelse, stor ydelse                                                                                                        
Dine serier afspilles hurtigere, mere jævnt og mere stabilt med Chromecast Ultras stabile indlæsningshastighed. 
Hvis dit Wi-Fi-netværk ikke kan klare at streame 4K, har Chromecast Ultra en indbygget Ethernet-adapter, så du 
kan få jævn streaming via et Ethernet-kabel.  

Betjening og indhold                                                                                                                                                                                                    
Chromecast Ultra lader dig bruge din smartphone som normalt, når du streamer 
fra den. Du kan derfor nemt besvare opkald og beskeder under favoritfilmen. 

Netflix, YouTube og Spotify – men allervigtigst dig selv! Med Chromecast Ultra 
kan du sende dit eget indhold direkte over på Tv’et. Inviter til en fotofremvisning 
fra sidste ferie, surf via Chrome, eller bliv underhold af andet digitalt indhold    
direkte på dit TV. Den enkle opkobling af Chromecast forvandler stuen til et      
digitalt samlingspunkt, hvor alt du behøver er Chromecast Ultra, Tv’ets         
HDMI-indgang, strøm og internet. 

 Set til 630 kr. hos Elgiganten 

Apple-tv 4K 
 

Med Apple TV 4K kan du se film og serier i fantastisk 4K HDR – og nu bliver 
oplevelsen fuldendt med altomsluttende lyd fra Dolby Atmos. Du kan streame 
dine yndlingskanaler direkte. Og se fantastisk indhold fra apps som YouSee, 
DR TV, TV2 Play, Viaplay, Dplay, C More, HBO og Netflix og YouTube. 
 
Kombinér Apple TV 4K med et Dolby Atmos-kompatibelt lydanlæg, og bliv 
helt omsluttet af tredimensional lyd, der kommer fra alle retninger med uhørt                                                     
præcision. Uanset om et jetfly suser hen over hovedet på dig, eller regnen                                                         
begynder at styrte ned, så får den naturtro lyd dig til at opleve det, som om                                                           
du er midt i handlingen. Og som den første streamingafspiller, der både er                                                         
Dolby Vision- og Dolby Atmos-certificeret, giver Apple TV 4K dig en fuldendt biografoplevelse – midt i stuen. 
 

• Navigér og søg med Apple TV Remote eller brug din iPhone som fjernbetjening 
• Se billeder og videoer fra din iPhone og iPad på TV 
• YouSee, HBO, Netflix, YouTube, Viaplay, Dplay, DR TV, TV2 Play og tusindvis af andre apps i App Store 
• Leje af nyeste film fra iTunes 

32GB model set til 1.329 kr. hos Power 

Betjening og indhold                                                                                                                                                                                                    



Skal du have nyt 4K Tv til stuen? 
Vi viser her anbefalinger på 4K Tv fra Flatpanels.dk, 
som nok er den hjemmeside der har fingeren mest 
på pulsen mht. fladskærme. 

Tv til stuen er karakteriseret ved at Tv-gengivelsen 
er i højsædet. Skærmene er ikke arrangeret efter 
nogen orden eller prioritering.  
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4K fladskærms-tv 

PHILIPS 65OLED934 – 65” 4K HIGH-END OLED-TV 
MED ANTASTISK BILLEDKVALITET, 3-SIDET AMBI-
LIGHT OG LYD FRA BOWERS & WILKINS 

6/1-2020                  
TV Plus Minus Str.

Pris set 
til kr.

Reference billede OS opdateres ikke 55" 24.995
Bedste HDR Bagudvendte stik 65" 29.995
Dolby Atmos-højttalere
God billedkvalitet For få lyszoner til HDR 55" 6.990
Apple TV app & AirPlay 2 Betragtningsvinkler 65" 8.880

Tizen opdateres ikke 75" 14.990
82" 27.999

Fremragende HD, 4K & HDR Android-ydelse ikke optimal 55" 14.990
Gode TV-højttalere Merpris ift. LG OLED 65" 19.990
Forbedret fjernbetjening 77" 39.990
Billedkvalitet Smart TV opdateres ikke 55" 9.999
HDMI 2.1 porte Bagudvendte porte 65" 12.999
God til spilkonsol 77" 29.999
Billedkvalitet Smart TV opdateres ikke 55" 6.995
HDMI 2.1 porte Bagudvendte porte 65" 9.999

Ikke 4K120HDR (som C9)
Billedkvalitet HDR blooming 55" 10.444
Reflektionsfilter Smart TV opdateres ikke 65" 14.999
God brugeroplevelse 75" 24.990
Billedkvalitet Android TV sløvt 55" 7.997
God bevægelses-gengivelse Software-bugs 65" 14.997

Zone-styring Betragtningsvinkler 55" 9.999
Ekstern tilslutningsboks Zone-styring skal fintunes 65" 13.999
Fjernbetjening Smart TV opdateres ikke 75" 29.999
Billedkvalitet Glorier 49" 7.997
Godkendt HDR Kaotisk fjernbetjening 55" 7.990
Zone-styring Betragtningsvinkler 65" 8.777

75" 12.999
Ambilight 55" 14.990
B&W-soundbar 65" 19.990
Subwoofer kan tilsluttes

Philips OLED803

Samsung Q9FN          
QLED

Sony XF90       
Bagbelyst LCD

Philips OLED934

Samsung Q90R              
QLED

Panasonic GZ2000 
OLED

Samsung Q70R 
QLED

Sony AG9          
OLED

LG C9              
OLED

LG B9              
OLED
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Kontakt os 
Skriv til bestyrelsen      
mail: info@smorumnet.dk 

Se kontaktoplysninger på  
bestyrelsesmedlemmerne 
på www.smorumnet.dk 

 

Kontakt YouSee 
Ring til YouSee for at få 
flere oplysninger om      
tjenester og produkter,  
fejlmeldinger og bestillinger   

Tlf. 70 70 40 40  

Besøg YouSee på nettet: 
www.yousee.dk 

Nyheder fra din antenneforening 

For medlemmer:  

Vi er i Smørum Kabelnet meget interesserede i at vide hvilke overvejelser du 
har gjort dig omkring dit medlemskab. Påtænker du at skifte Tv-pakke eller  
Internet hastighed, eller er der noget du er specielt utilfreds eller tilfreds med. 

 

Ikke medlemmer:  

Hvis du endnu ikke er medlem eller har meldt dig ud, er vi meget interesserede 
i at vide, hvilke overvejelser du har gjort dig omkring dette og hvilken begrun-
delse du har haft, hvis du har meldt dig ud.  

 

Du kan svare via vores hjemmeside:                                            
www.smoerumnet.dk/konkurrence                                                 

Du kan også nå siden ved at scanne denne QR-kode. 

 

Alle svar skal være forsynet med navn, adresse, e-mail og mobilnummer.  

Der bliver trukket lod om 2 gavekort á 500 kr. til COOP blandt alle besvarelser 
indsendt inden 1. marts 2020. Vinderne bliver kontaktet direkte. 

Konkurrence: Vind gavekort på 500 kr. 
 

Svar på nogle få spørgsmål og giv os lidt kommentarer 


